
4 Innovatiekansen: 
ICT en de beleefde ruimte 

4.1 In le id ing

In de zoektocht naar mogelijke ict-gerelateerde oplossingen voor de veilig-
heidsproblematiek zoals deze zich (in enge zin) manifesteert in en rondom het
Pijnackerplein, onderscheiden we drie sporen die de notie van het Pijnacker-
plein als publieke ruimte problematiseren. Deze drie sporen bieden ons de
mogelijkheid om de kansen zoals deze zijn geïdentificeerd in de vierde fase
van het atelier te rubriceren. Zij kunnen worden gezien als een onderschei-
dend perspectief op grond waarvan we telkens andere kwaliteiten van het Pijn-
ackerplein zien. De volgende sporen worden onderscheiden:
– Het plein als beleefde ruimte. Hierbij gaat het om de wijze waarop bewo-

ners, bezoekers maar ook vertegenwoordigers van dienstverlenende en
hulpverlenende organisaties de veiligheid en sociale kwaliteiten van het
plein beleven. Dit spoor wordt in dit hoofdstuk behandeld. 

– Het plein als bestuurlijke ruimte, waarbij het gaat om de wijze waarop
allerlei professionele organisaties met uiteenlopende taken (systemen) van-
uit hun eigen professionaliteit kijken naar de problemen op en rondom het
plein. Dit spoor wordt in het volgende hoofdstuk behandeld.

– Het plein als ideële ruimte, waarbij het gaat om de wijze waarop we de idee
of de notie van publieke ruimte op een andere manier vorm en inhoud kun-
nen geven. Dit spoor wordt eveneens in het volgende hoofdstuk behandeld.

Langs elk spoor zullen we in kaart brengen welke ict-gerelateerde kansen er
liggen, alsmede onder welke condities deze kansen kunnen worden geïmple-
menteerd. Deze condities zijn in kaart gebracht op grond van de ervaringen
van de onderzoekers en de deelnemers aan de vierde fase van het atelier.
Eveneens zijn hiervoor de eerste onderzoeksresultaten van projecten die als
inspiratiebron worden genoemd – voor zover deze voorhanden zijn – gebruikt.
De kritische succes- en faalfactoren ontlenen hun kracht met name aan de
mate van intersubjectieve overeenstemming hierover.
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Het eerste spoor dat in dit hoofdstuk centraal staat, betreft het Pijnackerplein
als leefwereld. Het gaat hierbij om het plein als publieke ruimte zoals deze
beleefd wordt door verschillende actoren die actief zijn in en rondom het plein.
Deze beleving kan betrekking hebben op de veiligheid op het plein, de sociale
kwaliteiten en de ruimtelijke eigenschappen van het plein. Omdat de kwaliteit
van de ruimte niet zo urgent is op het Pijnackerplein, gelet op de recente
opknapbeurt, is ervoor gekozen om kansen in relatie tot ict en fysieke leef-
baarheid buiten beschouwing te laten. 
Na een korte beschrijving van de business case (dit wil zeggen de innovatiekans
naar aanleiding van een bepaalde opgave of uitdaging) volgt een korte uiteen-
zetting over relevante randvoorwaarden. In paragraaf 4.2 worden de kansen
gepresenteerd die betrekking hebben op ict en de beleving van veiligheid en in
paragraaf 4.3 volgt een beschrijving van de kansen die gericht zijn op de inzet
van ict voor de bevordering van sociale cohesie. 

4.2 I C T en  ve i l ighe id :  kansen  en  voorwaarden

Eerder hebben we gezien dat in het Oude Noorden sprake is van een stijging
van het aantal aangiften (autodiefstal, bedreigingen en inbraken) en een stij-
ging van het aantal meldingen van overlast door jongeren. Met andere woor-
den: de ‘objectieve’ veiligheid neemt af. Daarnaast zien we dat de wijze waarop
de bewoners veiligheid in hun buurt beleven (‘subjectieve’ veiligheid) steeds
meer onder druk komt te staan. Hiermee samenhangend neemt de tevreden-
heid van bewoners met de buurt sterk af. Wel is het vertrouwen in de politie
licht gestegen.

In de onderstaande paragraaf wordt ingegaan op kansen en randvoorwaarden
om met gebruikmaking van ict zowel de objectieve als de subjectieve veilig-
heid te verbeteren. Vier thema’s kunnen worden onderscheiden: 
– inzicht en informatie-uitwisseling (delen van kennis en informatie);
– handhaving en handheld (ontsluiting van informatie op locatie); 
– beeld en beleving (zichtbaar maken van de situatie);
– zelforganisatie en zichtbaarheid (transparantie op basis van eigen initia-

tief).
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4.2 . 1 Thema 1 :  inz icht  en informatie

Opgave
Voor de verbetering van de veiligheid is het delen van kennis en informatie tus-
sen betrokken partijen noodzakelijk. Dit proces omvat verschillende fasen:
vanaf het signaleren/melden van onregelmatigheden door burger of wijkagent
tot en met de afhandeling/oplossing hiervan. Bovendien kan informatie over
eerdere voorvallen en achtergronden waardevol zijn in het kader van preventie
en de afhandeling van nieuwe onregelmatigheden of incidenten.

Kansen

Veiligheidsloket (halen en brengen)
Een eerste kans is de ontwikkeling van een veiligheidsloket, waarbij informatie
over veiligheid wordt gegeven aan burgers (bijvoorbeeld over de resultaten van
een wijkveiligheidsprogramma). Dit loket dient zich echter te onderscheiden
van de ‘klassieke’ virtuele loketten, in die zin dat burgers, maatschappelijke
organisaties en bedrijven er ook bepaalde informatie en kennis kunnen bren-
gen over de veiligheid en de veiligheidsbeleving in hun eigen buurt of wijk. De
burger wordt hierdoor coproducent van kennis over de door hem beleefde vei-
ligheid in zijn buurt. In het verlengde hiervan kan in het loket een ‘kliklijnach-
tige’ functionaliteit worden ingebracht die verwant is aan www.meldmis-
daad.nl. In 2003 is de gemeente Rotterdam al begonnen met de implementatie
van een veiligheidsloket waarvoor ook een meldingsformulier is ontwikkeld
voor klachten over overlast, bedreiging enzovoort. 
Tevens is het van belang om het loket niet op te zetten als ‘veiligheid in
Rotterdam’, maar vooral te werken met een geografische interface naar deelge-
meente, wijk of buurt. In dit geval gaat het dan om de wijk het Oude Noorden
en de buurt van het Pijnackerplein. Eventueel kan ook worden gewerkt met
een gepersonaliseerde interface, zoals ‘Mijn Veiligheid’ met pro-actieve attende-
ringservices rondom veiligheid en veiligheidsbeleving in relatie tot iemands
concrete belevingswereld en veiligheidsbehoeften. Beide interfaces zijn van
belang, omdat mensen veiligheid en onveiligheid vooral beleven in hun naaste
woon- en werkomgeving.
Om overigens recht te doen aan met name de subjectieve beleving van veilig-
heid en de rol die communicatie vervult in de wijze waarop burgers onveilig-
heid beleven, is het belangrijk om de interactieve kwaliteiten van een dergelijk
loket te versterken en het in te bouwen in een community-achtige omgeving met
virtuele discussiegemeenschappen. Loketten die alleen maar communiceren
via eenzijdige aanmeldingsformulieren, komen onvoldoende tegemoet aan de
behoefte aan communicatie.
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Online melding van alle problemen in de buurt
Een andere kans betreft het online melden van problemen. Hierbij hoeft het
niet alleen te gaan om een formele aangifte, maar ook om een melding van
overlast of vernieling. Het gevolg hiervan is dat de externe druk op het verbete-
ren van de coördinatie tussen de betrokken partijen die een rol spelen in de
afhandeling van de melding (politie, zorgverleners, woningbouw enzovoort)
toeneemt. Het is van belang zorg te dragen voor een terugkoppeling naar
degene die een bepaalde melding heeft gedaan over de wijze waarop hierop
gereageerd wordt. Het bieden van voortgangsinformatie is hierin cruciaal, bij-
voorbeeld via een website of een daaraan gekoppelde e-mailservice. De bewo-
ners zien dan dat de overheid hen serieus neemt. Overigens, indien wordt
gereageerd, dient tenminste aangegeven te worden waarom dit het geval is. 
In New York is een dergelijk centraal meldingspunt (311) erg populair en is de
bevolking relatief enthousiast over de afhandeling van de meldingen. In
Rotterdam biedt de politie van Rotterdam-Rijnmond inmiddels de burgers de
mogelijkheid om via internet of door middel van een telefoontje naar een call
center aangifte te doen van eenvoudige delicten (zie www.politie-rijnmond.nl). 

Voorwaarden
In ieder geval dient aandacht te worden besteed aan kwesties van zowel orga-
nisatorische als informatiekundige aard. Te denken valt aan de integratie van
front office en back office(s); het bieden van een adequate respons wanneer
informatie en kennis over veiligheid door burgers wordt aangedragen; de ont-
wikkeling van pro-actieve vormen van dienstverlening in relatie tot customer
relationship management (vraaggerichte dienstverlening); en de koppeling van
administratieve systemen en registraties aan geografische informatiesyste-
men. 
Een bestuurlijk-organisatorisch vraagstuk waarvoor een oplossing moet wor-
den gevonden, zijn de uiteenlopende werkgebieden van de betrokken organi-
saties. Iedere organisatie kent een eigen geografische indeling en deze zijn zel-
den op elkaar afgestemd.
Het voordeel van een dergelijk loket is dat het kan voortbouwen op praktijken
die informeel vaak al bestaan. Zo ook in Rotterdam. Cruciaal is wel de vraag
wie hierbij het voortouw in de ontwikkeling neemt. Voorkomen moet worden
dat voorafgaand aan de ontwikkeling van het loket veel tijd en moeite wordt
gestopt in het omschrijven en invullen van een concept van bestuurlijke inte-
graliteit. Dit levert vaak abstracte discussies en verstarde formele posities van
betrokken partijen op. Bij realisatie van het loket dient tevens te worden
gewaakt voor het koppelen van slecht lopende logistieke processen van de deel-
nemende organisaties aan een goed functionerend loket. Hierdoor kunnen
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verstoppingen ontstaan, waardoor ook het loket niet meer optimaal kan func-
tioneren. Naast het vormgeven van het loket aan de voorkant, is het gelijktijdig
organiseren/verbeteren van de processen in het back office daarom een
belangrijk punt van aandacht. 

Voor het realiseren van online meldingen gelden onder andere de volgende
randvoorwaarden: de mogelijkheid om aangifte te doen via verschillende com-
municatiekanalen (telefoon, internet, sms); een relatief lage drempel om iets te
melden (dus niet alleen de officiële aangifte opnemen, maar alles wat mensen
dwars zit); de medewerking van de politie; een goede samenwerking tussen
politie en andere organisaties en veel promotie voor deze manier van aangifte. 
Voor de beleving van veiligheid is communicatie over het vervolg van groot
belang. Indien men een melding doet, moet duidelijk worden wat er met de
melding wordt gedaan. Ook indien besloten wordt geen actie te ondernemen,
is het zaak de melder hiervan te berichten. Dit kan op twee manieren. In de
eerste plaats direct naar de melder zelf. Gekozen kan echter ook worden voor
een collectieve terugmelding naar de samenleving door meldingen en bijbeho-
rende acties te ‘publiceren’ op bijvoorbeeld een website. Iedereen kan dan zien
wat betrokken organisaties doen aan overlast en criminaliteit in een bepaalde
buurt en dit kan de beleving van veiligheid door mensen vergroten. In dit laat-
ste geval is er sprake van passieve terugmelding. Idealiter dient er sprake te
zijn van zowel een actieve terugmelding (dus naar melders zelf) als een passie-
ve melding (via een website).

Een inschatting van de haalbaarheid van de beschreven kansen op basis van
het voorgaande maakt duidelijk dat er vooral organisatorische barrières zijn te
slechten. De in te zetten technologie vormt derhalve niet de grootste uitdaging,
maar de bereidheid tot (bestuurlijke) samenwerking en de acceptatie van even-
tuele consequenties voor de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegd-
heden – zowel op bestuurlijk als op uitvoeringsniveau. Belangrijk is daarnaast
het managen van verwachtingen. Voorkomen moet worden dat een project al
voor aanvang bezwijkt onder (niet-realistische) ambities.

4.2 .2 Thema 2 :  handhaving en handheld

Opgave
Het leeuwendeel van de activiteiten in het kader van toezicht en handhaving
vindt plaats op straat in plaats van op kantoor. Een probleem hierbij is de kop-
peling van concrete activiteiten op straat aan de informatie en gegevens die
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beschikbaar zijn op kantoor. De uitdaging is de noodzakelijke, actuele en his-
torische gegevens te ontsluiten op het moment waarop en op de plaats waar de
handhavers in actie moeten komen. 

Kansen

Handhavingsinformatie en (geografische) informatiesystemen
In een buurt opereren veel verschillende soorten handhavers die elk letten op
verschillende veiligheidsaspecten, terwijl tegelijkertijd de behoefte aan vormen
van integrale handhaving toeneemt. Deze roep om integrale handhaving
vraagt om het delen en uitwisselen van kennis en informatie. Omdat handha-
ving veelal locatiegebonden is, bieden geografische informatiesystemen interes-
sante mogelijkheden om verschillende soorten handhavingsinformatie via een
locatiegebaseerde ‘ondergrond’ aan elkaar te koppelen. Daarbij kan worden
gedacht aan een koppeling van informatie via de postcode. Eventueel kan deze
informatie voor handhavers ter plekke via mobiele toepassingen in de vorm
van handhelds (mobiele apparatuur, zoals personal digital assistants) toegankelijk
worden gemaakt. Zo kunnen bijvoorbeeld in geval van een (dringende) actuele
informatiebehoefte – zoals van politie, brandweer of hulpverleners op weg
naar een locatie waar vermoedelijk een criminele activiteit, een burenruzie of
een crisis plaatsvindt – de verschillende statussen en geschiedenissen van een
bepaald pand toegankelijk en transparant worden gemaakt. Deze ontwikkeling
past in het denken van de politie over de ontwikkeling van een zogenaamd
‘informatiepistool’. Ook andere handhavers maken al gebruik van soortgelijke
mogelijkheden. Beheerders van Natuurmonumenten kunnen via een hand-
held informatie doorgeven en ontsluiten die is opgeslagen in een centrale data-
base, terwijl recentelijk ook de treinconducteurs actuele verkeersinformatie
kunnen ontsluiten over de situatie op het treinennet. 

‘Digitaal pleinverbod’
Een kans is de invoering van een zogenaamd digitaal plein- of straatverbod. Dit
betekent dat notoire veelplegers worden uitgerust met een armband die, op
grond van een online en mobiele geografische signalering, een signaal afgeeft
op het moment dat ze het Pijnackerplein of andere voor hen tijdelijk ‘verboden’
gebieden betreden. 

Voorwaarden
Ook hier geldt dat de bereidheid van partijen om samen te werken en informa-
tie te delen cruciaal is. Daarnaast zijn ict-aspecten van doorslaggevend belang
voor de haalbaarheid van deze kansen. Benutting ervan vergt een optimaal
gebruik van de communicatieve en interactieve eigenschappen van moderne
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technologie. Geavanceerde technologie is nodig om de koppeling en vooral ook
ontsluiting van verschillende informatiebronnen op locatie mogelijk te maken.
Een voorwaarde betreft de vrij nauwkeurige geografische plaatsbepaling (bij-
voorbeeld op grond van cell broadcasting). Het bestaande gsm-gprs-netwerk kan
iemand op ongeveer 400 meter lokaliseren, terwijl dit met een toepassing als
Quicktrack mogelijk is op ongeveer 50 meter. Overigens worden deze geografi-
sche plaatsbepaling en vormen van geavanceerde mobiele gegevensverwerking
in het kader van de aanleg van een umts-infrastructuur steeds concreter. De ver-
wachting is dat umts in 2005 op een aantal locaties operationeel zal zijn. Voor
een overheid is het interessant om het perspectief van e-government daarom te
verleggen naar vormen van m-government, van mobile government.

Hoewel geografische informatie cruciaal is om handhavers op locatie van rele-
vante informatie te kunnen voorzien, is uiteraard ook andere informatie dan
geo-informatie nodig. Te denken valt aan informatie uit diverse andere informa-
tiebronnen en aan visuele informatie, zoals (digitale) foto’s. Een vraag die bij
deze kans dient te worden gesteld, is wat bruikbare integrale informatie is op
het niveau van een plein of een buurt. Voor handhavers op locatie zijn statussen
wellicht belangrijker dan inhoudelijke informatie. Voor dit laatste zou wellicht
zelfs kunnen worden volstaan met een soort verwijsindex, zodat een handhaver
weet waar en bij wie hij of zij moet zijn voor nadere informatie. Voordeel van
een dergelijke index is dat realisatie van een kans als handhaving op locatie hier-
mee eenvoudiger wordt. Dit omdat vooraf geen verregaande inhoudelijke
afstemming tussen informatie uit verschillende systemen nodig is. 

De invoering van het digitale pleinverbod lijkt met de hedendaagse stand van
de technologie haalbaar. De uitdaging ligt echter bij de juridische mogelijkhe-
den waaronder een pleinverbod kan plaatsvinden. Ook dient te worden over-
wogen door wie en op welke manier dient te worden gereageerd wanneer het
digitale straat- of pleinverbod wordt overtreden. In Rotterdam kent men
momenteel reeds mogelijkheden om iemand wijk- of gebiedsontzegging op te
leggen. Hierbij gaat het uitsluitend om ontzeggingen die van korte duur zijn
en gelden voor een beperkt gebied. Het digitale pleinverbod gaat in vergelij-
king hiermee een stap verder en komt daarmee dicht in de buurt van een
straatverbod. Het verschil met de eerder bedoelde ontzegging is dat het straat-
verbod (en dus wellicht een digitaal pleinverbod) via de rechter moet worden
opgelegd. Tot slot geldt voor het digitale pleinverbod dat het mogelijkerwijs een
verplaatsing van de problematiek tot gevolg heeft. Bij een verbod tot het betre-
den van het ene plein zal een veelpleger bijvoorbeeld zijn heil op een nabijge-
legen plein zoeken. 
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4.2 .3 Thema 3 :  bee ld  en be lev ing

Opgave
Bij criminaliteit en overlast wordt vaak gebruik gemaakt van de omstandigheid
dat veel straten en pleinen een zekere mate van anonimiteit bieden. Het is
doorgaans niet verboden om je op straat op te houden, terwijl het voor omstan-
ders of voorbijgangers niet altijd duidelijk is wat zich in een rondhangend
groepje afspeelt. Voor daders is dit aantrekkelijk, omdat zij zo ongestoord hun
gang kunnen gaan en bij onraad snel kunnen vluchten. Voor bewoners van een
plein zoals het Pijnackerplein betekent deze anonimiteit juist een versterking
van het gevoel van onveiligheid. Men weet niet precies wat er op het plein
wordt bekokstoofd en door wie. De kansen voor inzet van ict liggen dan ook
vooral in het opheffen van deze anonimiteit en het zichtbaar maken van de
dynamiek op het plein. Aan potentiële criminelen kan een signaal worden
afgegeven dat men in de gaten wordt gehouden. Naast preventie van criminali-
teit dragen onderstaande kansen naar verwachting in ieder geval bij tot verbe-
tering van de subjectieve veiligheidsbeleving van bewoners.

Kansen 

Camera- en webcamtoezicht
Camera’s dan wel webcams (die beelden verspreiden via onder meer internet of
lokale televisie) kunnen op het plein worden ingezet om de sociale controle te
vergroten of een afschrikwekkend effect te hebben. De beelden hiervan kun-
nen binnenkomen bij de politie of bij de bewoners zelf (eventueel in combina-
tie met een ‘telefooncirkel’, waarvan bij vermoeden van onraad gebruik kan
worden gemaakt – zie verder onder ‘Zelforganisatie en zichtbaarheid’). Naast
enkele echt werkende camera’s kan men ook overwegen om goed gelijkende
nepcamera’s op te hangen. Het gaat immers primair om de preventieve en
afschrikwekkende werking ervan. Studies naar cameratoezicht wijzen uit dat
de veiligheid vaak niet eens zozeer toeneemt, maar wel de beleving van veilig-
heid. Voor de bewoners en de in de buurt gevestigde ondernemers is dit zeker
relevant.

Spot the cam
In Amsterdam heeft een verontruste groep van burgers een website geopend
waarop gemeld wordt waar in de stad vormen van cameratoezicht worden uit-
geoefend (www.spotthecam.nl). De bedoeling van deze website is om de inten-
siteit van dit toezicht in relatie tot aantasting van de privacy inzichtelijk te
maken door het op deze manier aan de kaak te stellen. Het niet-beoogde effect
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is echter dat veel burgers het prettig vinden, wanneer zij – onafhankelijk van
tijd en plaats – kunnen nagaan hoe het staat met de intensiteit en de reikwijd-
te van het cameratoezicht in hun buurt of wijk. Het vergroot namelijk hun
gevoel van veiligheid.

Testbeeld Pijnackerplein
Een andere kans op het vlak van ‘beeld en beleving’ bouwt voort op de pro-
gramma’s van Pietje Bell van de organisatie Cineac. Het idee is om een camera
van de lokale omroep op te hangen en ‘s nachts live testbeeld(en) uit te zenden.
‘s Nachts zijn er toch geen reguliere uitzendingen. Enkele jaren geleden waren
bijvoorbeeld de opnamen van een ‘gewone’ winkelstraat, die werden uitgezon-
den door commerciële televisiestations, populair. Het bleek dat relatief veel
mensen hiernaar keken. 

Voorwaarden
Vooral met het oog op de subjectieve beleving van veiligheid en onveiligheid
zijn beelden van belang. Burgers en andere partijen laten hun veiligheidsbele-
ving niet bepalen door een kwantitatieve benadering van cijfers en veiligheids-
indexen (zoals Rotterdam die hanteert) die laten zien dat het veiliger dan wel
onveiliger is geworden. Veiligheidsbeleving is per definitie een kwalitatieve
aangelegenheid. Dit heeft ook gevolgen voor de inzet van ict. Het is van belang
om te zoeken naar applicaties die aansluiten bij de kwalitatieve dimensie van
beleving van veiligheid. Beelden doen dit. 
In het kader van het veiligheidsbeleid in Rotterdam heeft men reeds middels
de korte items van bewoners bij Cineac ervaring opgedaan met het gebruik van
videocamera’s als registratiemiddel, waarbij de videorapportage wordt gebruikt
om misstanden te signaleren en de aanpak ervan te volgen. 
Ook elders in Nederland is cameratoezicht inmiddels redelijk ingeburgerd.
Weliswaar gaat het hierbij vaak om de beveiliging van specifieke objecten of
winkelgebieden, maar het ophangen van camera’s op een plein als het
Pijnackerplein zal vermoedelijk geen groot opzien baren en kan dus relatief
eenvoudig worden gerealiseerd. Indien het idee van webcams wordt gepositio-
neerd als een digitale tegenhanger van het beroemde ‘spionnetje’, kan de haal-
baarheid ervan worden vergroot. De camera’s vervangen dan het kijkgaatje in
de deur of de spiegels aan de gevel om te kunnen zien wat er voor de deur
gebeurt.

Een belangrijke voorwaarde voor een effectieve benutting van dit initiatief is
dat – indien de beelden binnenkomen bij hulpverlening of politie – er vol-
doende betrokkenheid bij deze partijen is om daadwerkelijk iets te doen met
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signalen die op deze manier worden verzameld. Beelden zijn overigens moei-
lijker te negeren dan teksten die via digitale formulieren binnen komen. Zij
prikkelen eerder.

Er resten nog twee overwegingen. In de eerste plaats moet worden nagegaan
wat de effecten zijn van intensief cameratoezicht op de privacy van burgers die
zich op de straat bevinden. Hierbij moet aandacht worden besteed aan keuzes
met betrekking tot bewaartermijnen van banden, de vraag wie de beschikking
over de gemaakte opnamen kan krijgen enzovoort. Een tweede overweging
betreft de vraag of camera’s of uitzendingen van ‘testbeelden’ wellicht voor
meer criminaliteit zouden zorgen. Misschien gaan bepaalde groepen het als
een sport zien om juist voor de camera (uiteraard onherkenbaar gemaakt) rot-
tigheid uit te halen.

4.2 .4 Thema 4 :  ze l forganisat ie  en z ichtbaarheid

Opgave 
Voor de verbetering van de veiligheidssituatie in een wijk of straat kunnen ook
de door buurtbewoners of lokale ondernemers zelf genomen initiatieven een
belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de feitelijke of beleefde
onveiligheid. De uitdaging is of er onder de betrokken personen voldoende
bereidheid is en voldoende onderling vertrouwen bestaat om, vooral met
behulp van communicatietechnologie, samen actie te ondernemen en deze
acties zichtbaar te maken. 

Kansen

De virtuele klaagmuur
De mogelijkheid om foto’s te nemen met behulp van een ingebouwde camera
in mobiele telefoontjes biedt interessante kansen om de leefbaarheid en veilig-
heid in de buurt zichtbaar te maken en concrete misstanden aan de kaak te
stellen. Deze foto’s kunnen bijvoorbeeld op een website worden geplaatst en zo
voor iedereen toegankelijk worden gemaakt. Denkbaar is een constructie waar-
bij de relevante partijen (zoals de deelgemeente, de politie, de schoonmaak-
dienst) elke week een aansprekende foto adopteren en ervoor zorgen dat de
misstanden die de foto tot uitdrukking brengt, concreet (en snel) worden aan-
gepakt. 
Een andere variant is dat foto’s met actuele misstanden naar de betreffende
wijkagent worden gestuurd, zodat deze de benodigde actie kan ondernemen.
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Bewoners leggen overlast en criminaliteit dan direct vast en sturen deze à la
minute door naar de wijkagent. Op deze manier wordt de ernst van de situatie
voor hem meteen duidelijk en gaan geen signalementen en dergelijke verlo-
ren. De wijkagent zal veel van de veelplegers kennen en ze dus vrijwel direct
kunnen aanspreken op hun recentste acties. Bijkomend effect is de vaak door
bewoners als zeer positief ervaren situatie dat er ook echt en wel direct wat
wordt gedaan aan de door hen gesignaleerde problematiek – wat de veilig-
heidsbeleving kan verbeteren evenals het vertrouwen in de betrokken publieke
instanties. Voorwaarde is dat de betreffende wijkagent goed bereikbaar is – bij-
voorbeeld digitaal. Een voorbeeld van het gebruik van het internet om de
bereikbaarheid van wijkagenten te vereenvoudigen en vergroten is te vinden
op http://buurtagent.fol.nl. 

De virtuele buurtwacht: ‘we bellen’ of ‘we mobben’ 
Een andere kans is de instelling van een telefooncirkel door welwillende bewo-
ners of lokale ondernemers rond het plein. Deze burgers bellen elkaar dan als
er iets niet in de haak is of wanneer men een mogelijke dreiging ziet. Deze
vorm van zelforganisatie kan de veiligheid (en de beleving daarvan) vaak op
een relatief simpele en direct bruikbare manier vergroten. Een variatie hierop
is het communiceren via sms per mobiele telefoon. Voorwaarde is wel dat
bewoners elkaar vertrouwen en ook elkaar weten te vinden. 
Wanneer de telefooncirkel wordt gecombineerd met het idee van de zoge-
naamde flash mobs, die enige tijd geleden populair waren, zou dit een bijdrage
kunnen leveren aan het vergroten van het zelforganiserend vermogen. Indien
een bewoner wordt geconfronteerd met criminaliteit of wellicht wordt
bedreigd, dan kan een telefoontje naar iemand uit de cirkel wellicht snel een
‘mob’ op de been brengen die uitkomst kan bieden. De persoon die wordt
gebeld, belt dan een ander, die belt weer een ander enzovoort. Snel hulp mobi-
liseren is het idee erachter.
Dit idee zou ook kunnen worden toegepast binnen de horeca. Via een e-mail-,
sms- of een telefooncirkel zouden berichten over personen die problemen
(dreigen te) veroorzaken van de ene naar de andere horecagelegenheid (in een
buurt of wijk) kunnen worden gestuurd, zodat men onderling gewaarschuwd
is over het gedrag van deze personen bij bezoek aan een ander café of restau-
rant.

De virtuele wijkregisseur
In veel gevallen is er behoefte aan een aanspreekpunt op wijkniveau. Vandaar
dat kan worden gedacht aan het instellen van een wijkregisseur of contactper-
soon (dit wil zeggen iemand die de weg weet in het woud van betrokken orga-
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nisaties en procedures) en die via elektronische weg door bewoners benaderd
kan worden. De coördinatie krijgt zodoende een gezicht (wordt gepersoni-
fieerd). De drempel om de wijkregisseur te benaderen moet voor bewoners
dan ook zo laag mogelijk zijn. Hij moet zichtbaar en aanwezig zijn. Een moge-
lijkheid is ervoor te zorgen dat deze persoon een eigen website krijgt. Het
bestaan en de functionaliteit van die website dienen bovendien goed te worden
gepromoot onder bewoners, lokale ondernemers en publieke instellingen –
zoals scholen of zorginstellingen – die op of rondom het plein actief zijn. In de
discussie over front office en back office wordt deze virtuele wijkregisseur nog
vóór de front office, in de frontlinie van de wijk, gepositioneerd. Positieve erva-
ringen met deze vorm van verwijzen zijn te vinden in de zorgsector. Daar werd
de zogenaamde Vraagwijzer ontwikkeld in het kader van het ‘zorg- en welzijn-
loket’ van het Programma Overheidsloket 2000.

Voorwaarden
Specifiek voor de kansen die de ‘virtuele klaagmuur’ biedt, gelden randvoor-
waarden die zich vooral bevinden op het terrein van naming en shaming in rela-
tie tot privacy. Het openlijk aan de kaak stellen van misstanden kan voor de
betrokken personen op gespannen voet staan met de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer. Zaken die gefotografeerd kunnen worden, variëren van
rommel, graffiti tot en met aan persoonsinformatie te koppelen nummerpla-
ten van drugsdealers. Andere randvoorwaarden hebben betrekking op de mate
waarin snel en effectief wordt gereageerd alsmede op de mate waarin een
terugkoppeling wordt gegeven van de interventies die zijn gedaan. Deze rand-
voorwaarden rondom privacy, handelingssnelheid en voortgangsinformatie
bepalen – samen met de mate waarin de bewoners elkaar onderling weten te
vinden en te vertrouwen – mede het succes van initiatieven in de sfeer van
‘zelforganisatie en zichtbaarheid’. 

Een mogelijk nadeel van het stimuleren van zelfredzaamheid is dat deze er in
de praktijk toch toe leidt dat er (vaker) contact wordt opgenomen met betrok-
ken professionals, zoals de politie. Deze organisaties worden dan geconfron-
teerd met voorvallen die dwingen om actie te ondernemen. Deze vorm van
incidentmanagement kan op gespannen voet staan met het streven van de
organisaties om zich niet te veel te laten leiden door de ‘waan van de dag’. Een
mogelijke toename van het incidentmanagement (effecten op korte termijn)
kan derhalve spanning opleveren met een meer structurele, probleemgerichte
aanpak (effecten op langere termijn). 
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Wat betreft de rol van de wijkregisseur of -coördinator geldt dat deze overtuigd
dient te zijn van de meerwaarde van door de bewoners zelf georganiseerde sig-
nalering van problemen. Bovendien moet hij de ruimte krijgen en tijd ter
beschikking hebben om snel tot actie over te gaan. Zo moet hij bijvoorbeeld
ruimte en tijd hebben voor het bijhouden van zijn persoonlijke website. Een
gevaar is dat via de website van deze persoon allerlei bestuurlijke vragen de
organisatie van de regisseur of coördinator binnenkomen. Soms moet volstaan
worden met een verwijzing door de regisseur naar de meest aangewezen orga-
nisatie. Een voordeel van deze virtuele verwijzer/regisseur is dan weer dat het
een aantal bestaande front offices, bijvoorbeeld het veiligheidsloket, kan ont-
lasten met vragen en meldingen die niet altijd relevant zijn en eigenlijk bij
andere organisaties thuishoren.

Veel kansen die we in deze paragraaf hebben geïdentificeerd, maken crimina-
liteit en overlast transparant, waardoor er eerder op kan worden gereageerd.
Tegelijkertijd bestaat het risico dat deze transparantie ertoe leidt dat mensen
zich eerder onveiliger voelen. Temeer daar veel van de beschreven kansen wei-
nig interactief zijn. Daarom is het van belang om in relatie tot deze veilig-
heidstoepassingen expliciet aandacht te besteed aan het verbeteren aan de kwa-
liteit en intensiteit van de interactie binnen de buurt. En daarmee openen we
de deur voor het identificeren van kansen in relatie tot de sociale kwaliteiten en
sociale cohesie van de buurt of de wijk.

4.3 I C T en  soc ia le  cohes ie :  kansen  en  voorwaarden

De volgende kansen of mogelijkheden zijn vooral gericht op het versterken van
de groepsprocessen en groepsmomenten in de wijk door middel van interactie
en communicatie. In dit verband is het belangrijk om een onderscheid te
maken tussen twee dimensies van sociale cohesie: 
– een passieve dimensie: sociale cohesie blijkt uit het zich thuis voelen, het

hebben van binding en het zich kunnen identificeren met de buurt, een
gevoel van saamhorigheid, frequent en goed contact tussen buurtbewo-
ners, sociale controle (relatie met veiligheid) en min of meer gedeelde
waarden en normen;

– een actieve dimensie: sociale cohesie komt tot uitdrukking in daadwerkelij-
ke participatie; de bereidheid om iets te doen voor de buurt, mee te denken,
mee te beslissen of in actie te komen.
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4.3 . 1 Thema 1 :  I C T en het  soc ia le  weefse l

Opgave 
Uit de analyse van de specifieke problemen op het plein blijkt dat deze vooral
in het teken staan van onveiligheid in plaats van het gebrek aan sociale bin-
ding. Het ‘wijgevoel’ van de bewoners (‘het is een soort dorp’) en de bereidheid
om betrokkenheid bij de buurt ook in daden om te zetten, worden herhaalde-
lijk genoemd en geroemd. Desalniettemin wordt geconstateerd dat de druk op
de buurt toeneemt door overlast vanuit de omringende wijken. De sociale
cohesie in de nabije omgeving van het Pijnackerplein komt steeds meer onder
druk te staan. Vandaar dat de uitdaging voor het Pijnackerplein ligt in het con-
serveren van het bestaande sociale weefsel, waarbij voortgebouwd kan worden
op positieve ervaringen in het verleden. 
In deze paragraaf bespreken we een aantal kansen die als inspiratiebron kun-
nen dienen voor de inzet van ict als een instrument dat gericht is op het con-
serveren of versterken van het gemeenschapsgevoel in de wijk. Daarbij gaat het
tevens om het beschikbaar maken van informatie die voor het functioneren
van de wijk relevant is. 

Kans: het web in de buurt; de buurt in het web
In het kader van deze kans, die genoemd is naar een bestaande toepassing
(Web in de wijk), laten we een aantal, in elkaars verlengde liggende toepassin-
gen zien die illustreren hoe ict de sociale binding binnen een wijk kan onder-
steunen. Hoe krijgen we de wijk in het web van het internet waardoor een web
of een netwerk van sociale contacten in de wijk kan worden gesponnen?

In het kader van de Haagse broedplaatsactiviteiten worden in de wijk Moerwijk
allerlei activiteiten gestimuleerd die de kwaliteit van wonen in Moerwijk ver-
groten. Een van de centrale punten in die activiteiten is de stichting Moerwijk
Morgen. Deze stichting richt zich op het ontwikkelen van ict-activiteiten die
goed aansluiten bij de behoefte van de verschillende doelgroepen binnen de
wijk: ouderen, allochtonen en mensen met een laag inkomen. Naast het ont-
wikkelen van een gebruikersgericht aanbod richt de stichting zich expliciet op
het genereren van actieve en passieve betrokkenheid van haar doelgroepen.
Moerwijk Morgen is van en voor Moerwijkers, haar activiteiten drijven op de
inzet van haar leden en vrijwilligers. Moerwijk Morgen heeft dan ook een dui-
delijke functie in het versterken en scheppen van sociaal weefsel in Moerwijk
door middel van ict. 
Ter bevordering van sociale verbanden in de wijk zet de stichting ict op twee
manieren in. Enerzijds worden toepassingen bedacht en ontwikkeld die bewo-
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ners in staat stellen op een virtuele manier met elkaar te communiceren en
informatie te delen (www.moerwijkers.nl). Anderzijds wordt ict gebruikt als
een ‘lokkertje’. Het aanbod van ict-cursussen, de inrichting van een cybercafé
en de mogelijkheid om computers te lenen, staan dermate in de aandacht dat
bewoners elkaar ook regelmatig in een fysieke setting ontmoeten. Moerwijk
Morgen beschikt over een kantoor in de wijk waar niet alleen ict-cursussen
worden gegeven, maar waar ook allerlei sociale activiteiten plaatsvinden, zoals
borrels.
Het voorbeeld van Moerwijk Morgen laat zien hoe ict op twee manieren kan
zorgen voor versterking van de bestaande sociale cohesie in de wijk. De bevor-
dering van het niveau van ict-vaardigheden – zowel in termen van toegang als
van gebruik – stimuleert de sociale contacten die reeds bestonden, maar
creëert ook mogelijkheden tot vorming van nieuwe sociale netwerken en nieu-
we, virtuele manieren van netwerkvorming.

Een ander Rotterdams voorbeeld is het project DigiBever van de Werkgroep
Sociaal Investeren. Dit project was expliciet bedoeld om de buurt een sociale
impuls te geven en richtte zich specifiek op jongeren. Ook hier vormde ict aan
de ene kant een ‘lokkertje’. Allerlei ict-activiteiten, zoals computercursussen
en een cybercafé, werden georganiseerd. Daarnaast vertaalden de toegang tot
en het vergroten van de vaardigheden met ict zich in nieuwe vormen van
sociale betrokkenheid, namelijk via internet. De daartoe ingerichte wijkwebsi-
te DigiBever (www.digibever.org) is daarvan de virtuele expressie. Inmiddels
wordt het fysieke kantoor Cyberspace goed bezocht en hebben jongeren nieu-
we vormen van betrokkenheid bij de wijk en bij elkaar ontwikkeld. 

Een gerichte toepassing van ict, bijvoorbeeld in de vorm van zogenaamde web-
logs of buurtinformatiesystemen (websites op het niveau van de buurt of de
straat), kan eveneens bijdragen aan versterking van de sociale cohesie. Deze
toepassingen kunnen enerzijds dienen als virtuele omgevingen voor melding
van en reflectie op actuele gebeurtenissen in de wijk; anderzijds kunnen ze
fungeren als instrument om allerlei discussies (en daarmee ontmoetingen) op
gang te brengen. Daarbij is het zinvol om de discussie te richten op groepen
die verschillende perspectieven op bepaalde problemen hebben, dan wel met
elkaar een probleem hebben. 

Een mooi voorbeeld van virtuele gemeenschapsvorming is Web in de wijk, een
open-sourcetoepassing van het ict-bedrijf Submarine. Met deze toepassing
(onder andere ingevoerd in Emmen, Ypenburg, Wateringseveld en binnenkort
ook in Moerwijk) krijgen buurtbewoners de mogelijkheid om websites te
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maken en te onderhouden, discussies te openen of berichten te plaatsen. De
toepassing biedt mensen de mogelijkheid om een virtuele presentatie van de
wijk vorm te geven (bottom up) en om de benodigde ict-vaardigheden te ont-
wikkelen (bijvoorbeeld in de context van ‘digitale trapveldjes’). In het geval van
het Pijnackerplein zouden jongeren en ouderen geschikte doelgroepen zijn. Zij
krijgen op deze manier inzicht in de wijze waarop ze bepaalde problemen for-
muleren en waarom ze deze zo onder woorden brengen. Tevens kan in gemeen-
schappelijkheid worden nagedacht over te ontwikkelen verbeterplannen. 

Voorwaarden
Een aantal randvoorwaarden is van belang voor een succesvolle toepassing van
deze ict-kansen. Een succesbevorderende methode bleek de gebruikersgerich-
te aanpak die Moerwijk Morgen erop nahield. Hierdoor sloot het aanbod van
de stichting goed aan bij de doelgroepen; een aanpak die vervolgens bijdraagt
aan de bereidheid om passieve betrokkenheid uit te breiden tot een actieve
vorm van betrokkenheid. Toch vormt dit laatste punt tegelijkertijd een belang-
rijk obstakel. Hoewel het ledental inmiddels groeit, voldoet de omvang nog
niet aan de gestelde verwachtingen van de stichting. In die zin is een belangrij-
ke randvoorwaarde de algemene bereidheid en de mogelijkheden tot actieve
betrokkenheid van de bewoners. Sowieso geldt dat het belangrijk is om een kri-
tisch niveau te hebben van zowel passieve interesse (draagvlak, lidmaatschap)
alsook actieve interesse (deelname van vrijwilligers voor bijvoorbeeld onder-
houd) voor het initiatief bij de doelgroep .
Daarbij kan worden aangetekend dat een bottum-upbenadering die aansluit bij
reeds bestaande initiatieven en praktijken of deze juist verder tracht te stimu-
leren, meer kans op succes biedt dan een benadering die een blauwdruk van
bovenaf oplegt ten aanzien van de gewenste vorm van gemeenschapsontwik-
keling. Ook is het van belang om in de wijk een ‘vliegwiel’ te identificeren. Dit
kan bijvoorbeeld een reeds bestaand ‘digitaal trapveldje’ zijn, een groep van
bewoners die al bezig is met het opzetten van bijvoorbeeld een buurtwebsite of
een bibliotheek. Vooral dat laatste is interessant, omdat de bibliotheek een
steeds belangrijkere rol speelt in het creëren van een laagdrempelige toegang
tot de digitale snelweg. 
Het inbouwen van een fun-element is eveneens een factor die de aantrekkings-
kracht kan vergroten. 
Wanneer dit vliegwiel eenmaal in beweging is gezet, moet ervoor gezorgd worden
dat het wiel blijft draaien. De mogelijkheden voor doorgroei en verdere ontwikke-
ling van een op gemeenschapsvorming gerichte ict-applicatie (zoals het blijvend
actualiseren van een website, het organiseren van nieuwe activiteiten naar aanlei-
ding van nieuwe gebeurtenissen) moeten daarom gegarandeerd kunnen worden.
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Ook de kwaliteit van het bestaande sociale kapitaal in de buurt is een factor van
betekenis. Aanvankelijk was men van mening dat het met de onderlinge con-
tacten in Moerwijk wel goed zat. Al snel merkte men dat die sociale verweven-
heid beperkt was, zeker waar het de relaties tussen de verschillende groepen
betrof. Culturele diversiteit en sociale fragmentatie zijn een realiteit van waar-
uit het nadenken over ict-toepassingen moet beginnen (zie ook de twee ande-
re kansen). Hoewel de sociale fragmentatie ook in het Oude Noorden een feit
is, blijkt de bereidheid tot actieve betrokkenheid echter ruim voorradig. Daar-
door kan een project als dat in Moerwijk ook op en rondom het Pijnackerplein
mogelijkerwijs tot bloei komen.
Een ander belangrijk aandachtspunt is de vitale rol die opbouwwerkers in dit
verband kunnen spelen. In het creëren van contactmomenten of plekken voor
ontmoetingen spelen zij een belangrijke rol. Hun werkveld en methoden
moeten in het ict-tijdperk worden uitgebreid. Vanuit ict-perspectief ligt daar-
in een belangrijke kans: het ondersteunen van het opbouwwerk door onder
meer maatschappelijke organisaties op het terrein van het welzijnswerk, het
jeugd- en jongerenwerk, de jeugdhulpverlening en de maatschappelijke
opvang. De ict-rijping van dit soort organisaties laat in veel gevallen nog te
wensen over.

4.3 .2 Thema 2 :  jong ontmoet  oud

Opgave
Een variatie op bovenstaande kans is het versterken van de sociale binding tus-
sen jong en oud. We zagen al dat de kloof tussen de generaties een belangrijk
probleem is in de oude wijken van Rotterdam. Ook in het Oude Noorden.
Vooral jongeren en ouderen staan in sociaal opzicht onder druk. Jongeren, in
de zin dat voor hen in veel gevallen te weinig vertier is, terwijl ouderen zich
vooral bedreigd voelen door de achteruitgang van hun wijk of buurt en door
het rondhangen van jongeren. Wij–zijtegenstellingen overheersen, waardoor
zowel jongeren als ouderen karikaturale beelden van elkaar hebben, hetgeen
vooral bij ouderen gevoelens van angst, onveiligheid en zich onbegrepen voe-
len doet opleven. 

Kansen

Weblogboek voor jongeren en ouderen 
Het via een website openen van een weblogboek kan leiden tot een virtuele ont-
moetingsplaats voor de twee groepen, waar ze van gedachten kunnen wisselen
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over zaken die hen bezighouden. Wellicht is een weblogboek waar jong en oud
elkaar ontmoeten met vragen die betrekking hebben op hun wederzijdse ‘leef-
wereld’ en wederzijdse ‘hebbelijkheden’ en ‘onhebbelijkheden’, de moeite
waard om te verkennen.

Virtuele oppas voor jong en oud
Via een buurtinformatiesysteem kan relatief gemakkelijk in kaart worden
gebracht wie behoefte heeft aan een ‘wakend oog’ dat af en toe een blik werpt
op een bepaalde situatie. Door middel van een webcam en een internetaanslui-
ting kan dit worden gerealiseerd. Mogelijke doelgroepen kunnen ouders met
kinderen zijn of ouderen die het prettig vinden als iemand bij tijd en wijle een
oogje in het zeil houdt. Op deze manier komen mensen in contact met elkaar
en leren ze elkaar vertrouwen.

Virtuele hulp en zorg
Ouderen, maar ook ondernemers (met name winkeliers), zijn zeker in het
Oude Noorden vaak het slachtoffer van geweld of winkeldiefstal en hebben veel
last van rondhangende jongeren die voor overlast zorgen. Een weblogboek
waarin zij hun wederwaardigheden opschrijven en met elkaar delen, zou ertoe
kunnen leiden dat rondom dit logboek een virtuele gemeenschap ontstaat
waarin advies, hulp en voorlichting kan worden gegeven ten aanzien van zowel
preventie en repressie als nazorg van hen die met geweld, overlast en diefstal
worden geconfronteerd. Een dergelijk weblogboek kan worden gezien als
ondersteuning in een proces van zelforganisatie binnen een groep die duide-
lijk een gemeenschappelijk belang heeft of een gemeenschappelijk problema-
tiek deelt, zoals het regelen van zorg in het informele circuit. ict kan een
belangrijke rol spelen als medium om verschillende soorten hulpverleners te
bereiken. Het is een extra kanaal waarlangs moeilijk bereikbare doelgroepen
kunnen worden bereikt. Sinds enige tijd zet de Kindertelefoon ook de chat-
omgeving in als aanvullend hulpkanaal. 

Voorwaarden
Voorwaarde voor de invoering van met name een ontmoetingsplaats voor jong
en oud is de bescherming van privacy en anonimiteit. Afwezigheid van anoni-
miteit kan de groei van een levendige en zinvolle discussie tegenhouden,
omdat mensen anders bang kunnen zijn om hun mening te verwoorden. In
plaats van jong en oud bij elkaar te brengen, worden vooroordelen alleen nog
maar bevestigd. Daarom is de aanwezigheid van een regisseur wellicht ge-
wenst. De invulling van een dergelijke rol bepaalt echter ook weer het succes
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van een discussie. Een strakke leiding slaat de discussie dood, terwijl een te los
optreden weer kan leiden tot zinloze discussies.

De praktijk van een virtuele oppas zien we bijvoorbeeld terug in het gebruik
van webcams in kinderdagverblijven, waar ouders door in te loggen een blik
kunnen werpen op hun kroost en het reilen en zeilen in het verblijf. Toch zou-
den dergelijke vormen van toezicht ook uitgebreid kunnen worden naar de
thuissituatie, waarbij bijvoorbeeld ouders een blik kunnen werpen op iets
oudere kinderen wanneer deze alleen thuis zijn. Voorwaarde is echter het
bestaan van vertrouwen tussen beide partijen. Dit betekent in de praktijk dat ze
elkaar tot op zekere hoogte al moeten kennen. 

Een andere vorm van toezicht zou ook omgekeerd kunnen plaatsvinden: jon-
geren die een oogje in het zeil houden op ouderen die zich ziek of bedreigd
voelen of hulpbehoevend zijn. Op deze manier kunnen allerlei vormen van vir-
tuele mantelzorg en thuiszorg worden ontwikkeld. Op dit moment biedt bij-
voorbeeld een thuiszorgorganisatie voor ouderen de mogelijkheid om via een
webcam in de gaten te kunnen worden gehouden of advies te vragen aan een
wijkverpleegkundige. Ook hiervoor geldt dat er sprake moet zijn van een mini-
mum aan vertrouwen, dat mensen elkaar ook fysiek hebben ontmoet, en dat ze
in staat moeten zijn om met een webcam om te gaan.

4.3 .3 Thema 3 :  I C T en part ic ipat ie

Opgave
Het benutten van de reeds bestaande bereidheid van bewoners om daadwerke-
lijk iets te doen aan de leefbaarheid in hun buurt, is een andere opgave. We
hebben gezien dat de toenemende druk vanuit de omgeving van het Pijnacker-
plein ertoe leidt dat angst en onzekerheid de boventoon gaan voeren. Het
gevolg is dat de prikkel om actief te participeren in de buurt en in de wijk
afneemt. De kans die in dit verband wordt geïdentificeerd is gericht op het ver-
sterken van de participatiemogelijkheden van bewoners, maatschappelijke
organisaties en andere partijen in de buurt.

Kans: wijkaandelen
Het project Wijkaandelen moet leiden tot een herinrichtingsplan voor het
Minervaplein in Delft. De hogere doelstelling is om mensen in buurten en wij-
ken meer te betrekken bij en zeggenschap en verantwoordelijkheid te geven
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over de inrichting van hun woonomgeving. In de nieuwe opzet krijgen bewo-
ners individueel stemrecht over de herinrichting van het Minervaplein, waarna
de gemeente de plannen uitwerkt. Voor alle bewoners en gebruikers van
bedrijfsruimten op en rondom het Minervaplein die twaalf jaar en ouder zijn,
zijn zogenaamde wijkaandelen beschikbaar. Na acceptatie van de wijkaandelen
en de daaraan verbonden spelregels zijn deze personen wijkaandeelhouders en
hebben ze individueel stemrecht. Beslissingen over de herinrichting van het
gebied, maar ook over de ontwikkeling van de spelregels voor het wijkaande-
lensysteem, worden vervolgens door de wijkaandeelhouders genomen. Zij
kunnen stemmen over voorstellen die zijn voorbereid door de initiatiefnemers
van het wijkaandelensysteem of door wijkaandeelhouders zelf zijn ingebracht.
Mensen die langer dan een jaar in de wijk wonen, krijgen een extra aandeel dat
de mogelijkheid biedt om twee keer een stem uit te brengen. Om de individu-
ele verantwoordelijkheid te benadrukken heeft de gemeente een budgetrecht
aan de bewoners toegekend van 272.000 euro. Het stemmen kan per post,
maar ook via internet. 
De toepassing van ict biedt in dit project op twee fronten voordeel. In de eerste
plaats is er de mogelijkheid om elektronisch te stemmen. In de tweede plaats
worden de uitkomsten van alle stemronden en alle voorstellen en plannen op
de website van Wijkaandelen gepubliceerd. Het innovatieve karakter van dit
project moet worden gezocht in het betrekken, het geven van zeggenschap en
het verantwoordelijk maken van bewoners voor de inrichting van hun woon-
omgeving. ict speelt hierin slechts een ondersteunende rol. 

Voorwaarden
Zouden we deze kans van toepassing verklaren voor de situatie op het Pijn-
ackerplein, dan zouden we in het vervolgtraject moeten letten op een aantal
randvoorwaarden. 

Ten eerste moeten we aandacht hebben voor de organisatie van de toegang tot
ict en daarmee ook voor de mogelijkheid tot zeggenschap over de inrichting
van de wijk. Dit moet goed geregeld zijn. In wijken met grote groepen met lage
inkomens of een laag niveau van ict-vaardigheden en -toegang, is dit een wei-
nig aantrekkelijke manier om wijken in te richten. Kijkend naar het Pijnacker-
plein en de bevolkingssamenstelling op het plein is de uitgangssituatie relatief
positief. Deze wordt minder naarmate we meer de wijk ingaan. 

Een andere randvoorwaarde voor succes is de bereidheid (wil) van mensen om
(via het internet) mee te beslissen over de inrichting van hun eigen wijk. De
gemeente Utrecht heeft wat dat betreft een positieve ervaring met de wijk Voor-
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dorp. Op de digitale publicatie van het bestemmingsplan kwamen via de daar-
voor ingerichte website 91 reacties binnen. Uit de kwalitatieve evaluatie bleek
dat 15 van de 40 mensen niet gereageerd zouden hebben op het bestemmings-
plan als er geen website was geweest. Dit laat zien dat ict zeker een positieve
bijdrage kan leveren aan sterkere betrokkenheid van bewoners bij de planvor-
ming in de wijk. 

Op verschillende plekken wordt geëxperimenteerd met mogelijkheden om
burgers door middel van ict nauwer te betrekken bij de planvorming. Naast
experimenten met digitale bestemmingsplannen en mogelijkheden tot digitaal
stemmen is het echter ook zinvol om de (virtuele) groei van maatschappelijke
organisaties te ondersteunen. Goed functionerende maatschappelijke organi-
saties dragen op een geheel andere wijze bij aan de betrokkenheid van burgers
bij het beleidsproces. Hun meer indirecte, representatieve en op dialoog
gerichte bottom-upbenadering vormt een interessante aanvulling op top-down-
toepassingen als virtuele burgerconsultatie (discussiefora en digitaal stem-
men), die sterk op ideeën van directe democratie steunen. Het digitaal active-
ren van maatschappelijke organisaties kan op relatief eenvoudige wijze in de
vorm van technische ondersteuning: gratis webhosting en ict-cursussen. Het
bieden van dergelijke technische ondersteuning is mogelijk een nieuwe
mediërende rol van de moderne opbouwwerker. Het draagt bij aan de vorming
van sociaal weefsel (virtueel en fysiek) en aan de betrokkenheid van burgers bij
het beleidsproces. 
Op het Pijnackerplein lijkt de betrokkenheid bij de wijk geen belemmering te
hoeven zijn voor dit soort digitale planvorming, zeker daar waar het vraagstuk
van sociale cohesie gekoppeld kan worden aan problemen rondom veiligheid
en fysieke leefbaarheid. De betrokkenheid is immers groot, en virtuele moge-
lijkheden tot planvorming op wijkniveau kunnen dan ook rekenen op grote
interesse, mits toegang tot en vaardigheden met ict van een acceptabel niveau
zijn. Daarbij dient echter te worden aangetekend dat digitale vormen van parti-
cipatieve planvorming geen vervanging zijn voor bestaande, fysieke planvor-
mingsprocessen, maar altijd aanvullend en ondersteunend zijn. Ook dient
digitale planvorming een duidelijke meerwaarde te bieden ten opzichte van het
fysieke proces, bijvoorbeeld in de mogelijkheid om meer gebruik te maken van
visualisatie. Overigens moet niet uit het oog worden verloren dat deze vormen
van planvorming een bedreiging kunnen vormen voor de bestaande politiek-
bestuurlijke verhoudingen en gegroeide praktijken. We komen hierop in de
behandeling van het Pijnackerplein als meervoudige, multiculturele ruimte
nog uitgebreid terug.
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4.3 .4 Thema 4 :  het  wi jk loket

Opgave
Angst en onzekerheid kunnen ertoe leiden dat mensen bang zijn om hun
medemens te ontmoeten, zeker op straat. Hierdoor zijn ze vaak onvoldoende
op de hoogte van ontwikkelingen in de wijk of in de buurt, waardoor hun bin-
ding met de wijk of buurt verder afneemt. Ook hebben ze vaak behoefte aan
informatie over de vervolgacties of de resultaten die bijvoorbeeld in het kader
van een wijkveiligheidsprogramma zijn voorgesteld. Het zorgdragen voor een
goede opvolging van acties en initiatieven in de buurt, alsmede het transparant
maken van resultaten, kan ertoe leiden dat de sociale binding met de buurt
weer toeneemt. 

Kansen
Een ict-toepassing die de sociale cohesie in een buurt kan versterken, is het
creëren van een loketfunctie. Een virtueel loket kan op verschillende manieren
worden ingericht. Hieronder volgen enkele sprekende voorbeelden.

Buurtinformatiesystemen
In de Utrechtse multiculturele wijk Lombok biedt het loket www.lombox.nl
een virtueel doorkijkje in de wijk. De website biedt allerhande informatie over
beschikbare voorzieningen, gemeentelijke diensten, plannen, maatschappelij-
ke organisaties en winkels. Daarnaast biedt de website actuele informatie over
(en links naar websites van) gemeentelijke planvorming. Verder brengt de site
de wijk in historisch perspectief, voor de geïnteresseerden. De website is ener-
zijds een virtuele profilering van de wijk (naar buiten maar vooral ook naar bin-
nen!). Zoals de stad haar eigen stadsgids kent, is lombox.nl een virtuele wijk-
gids. Lombox heeft zichzelf letterlijk op de kaart gezet: dit burgerinitiatief is
inmiddels uitgegroeid tot een van de twee Utrechtse ict-proeftuinen. De
gemeente Utrecht gaat in dit verband experimenteren met een draadloos
breedbandig netwerk (wifi).
Deze laatste ontwikkeling is vanuit een ander perspectief eveneens interessant.
De aantrekkelijkheid van een buurt wordt mede bepaald door het aanbod van
diensten. Internet en telecomdiensten kunnen een buurt een duwtje in de rug
geven, zeker als wordt bedacht dat de oude wijken in het centrum van Rotter-
dam een negatief imago hebben. De ontwikkeling van breedbandinfrastructu-
ren kan een bijdrage leveren aan de revitalisering van deze oude wijken en de
herpositionering van deze wijken als aantrekkelijke woon- en vestigingsplaats.
Recentelijk heeft een woningbouwcorporatie een pleidooi gehouden voor het
aanleggen van breedbandinfrastructuur in oudere wijken, waardoor allerlei
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soorten van diensten konden worden aangeboden. Wireless local loop (wll) is
echter een veel goedkoper alternatief om toch hetzelfde te bereiken. Op dit
moment wordt op kleine schaal, onder een selecte groep van bewoners, geëx-
perimenteerd met deze techniek in een woonwijk in Leiden (www.wirelesslei-
den.nl).

Aanbod van gemaksdiensten
Een geheel andere invulling van de loketfunctie vinden we bij verschillende
gemaksbalies. Via een website wordt het aanbod van uiteenlopende gemaks-
diensten transparant. Het doel van de gemaksbalie is om tijdrovende activitei-
ten van mensen (boodschappen doen, strijken, autowassen, klussen in huis)
uit handen te nemen (tegen betaling van abonnementskosten). Het gaat hier
vaak om mensen die het druk hebben, zoals tweeverdieners met kinderen.
Maar ook mensen die slecht ter been zijn, kunnen gebruikmaken van de
dienstverlening van de gemaksbalie. Abonnees kunnen vanuit huis of via een
terminal bij een van de ‘gemaksbalies’ bestellingen doen. De mogelijkheid
wordt geboden om alle transacties, met uitzondering van de levering, elektro-
nisch te doen. Een verkregen keurmerk van de Consumentenbond, de webtra-
der, moet de gebruiker vertrouwen inboezemen bij het doen van online trans-
acties. Overigens bestaan er ook binnen de wereld van zogenaamde local
exchange trading systems (lets) talrijke voorbeelden van lokale ruilkringen.
Deze al wat oudere vormen van ruilhandel worden ook in toenemende mate in
een virtueel jasje gegoten in de vorm van virtuele marktplaatsen (zie voor een
overzicht van ruilkringen stichting Letsland, www.letsland.nl). 

Ook de eerder genoemde mogelijkheden van een virtuele oppas, virtuele man-
telzorg en virtuele slachtofferhulp zouden kunnen worden gezien als vormen
van persoonlijke dienstverlening en ondergebracht kunnen worden in het wijk-
loket. 

Voorwaarden
In grote lijnen gelden dezelfde randvoorwaarden voor de realisatie van wijklo-
ketten zoals deze ook beschreven zijn in het kader van het gebruik van ict dat
is gericht op het versterken van het sociale weefsel.

Een opmerking betreft het gebruik van breedbandtoepassingen in het kader
van de zogenaamde wireless local loop (wll), zoals deze is aangeduid in het
kader van het buurtinformatiesysteem. Nu zijn huishoudens en aanbieders
van telecom- en internetdiensten nog afhankelijk van de zogenaamde ‘local
loop’ – het koperdraadje van een wijkcentrale naar de huiskamer. wll is een
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draadloze verbinding tussen een telefooncentrale en de eindgebruiker. Het
monopolie van bijvoorbeeld kpn op de local loop is daardoor overbodig gewor-
den. De wireless local loop kan als een breedbandinternetverbinding worden
ingericht, maar kan ook dienen als infrastructuur voor het telefoonverkeer. Het
is bovendien een snelle verbinding. Omdat de techniek draadloos is, hoeven er
geen dure kabels te worden aangelegd. 
wll is nog niet op de markt, maar de verwachting is dat het Ministerie van
Economische Zaken in 2004 overgaat tot het verstrekken van de vergunnin-
gen. Momenteel is het ministerie bezig met de veiling van de voor wll geschik-
te frequentiegebieden.
Overigens is het van belang om breedbandachtige toepassingen niet als het ei
van Columbus te zien voor allerlei maatschappelijke problemen. Ervaringen
met breedbandtrajecten leren dat het succes van breedbandtoepassingen
afhankelijk is van de toegang tot breedband, de beschikbaarheid van zinvolle
content die voorziet in een behoefte en de aanwezigheid van een duidelijke
trekker of coalitie van trekkers (stakeholders) die het vliegwiel in gang zetten.

4.3 .5 Thema 5 :  t ransparant  maken van het  soc ia le  netwerk

Opgave
Een belangrijke uitdaging ligt in het versterken van de zelfredzaamheid van
een buurt om op deze manier weerbaarder te zijn als bewoner en als buurt
tegen toenemende gevoelens van angst, onzekerheid en sociale ontbinding.
Dit is ook de filosofie van de deelgemeente in relatie tot de problematiek op het
Pijnackerplein. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van het sociale kapitaal
dat voorhanden is. De vraag is echter of bewoners in staat zijn om het sociale
kapitaal dat ze zelf vormen, ook daadwerkelijk in te zien. Voorwaarde hiervoor
is dat ze het sociale netwerk in hun eigen buurt kennen en dit kunnen relate-
ren aan bepaalde gemeenschappelijke uitdagingen. 

Kans: de Buurtontwikkelaar
ict kan kansen bieden om de verschillende aspecten die samenhangen met de
problematiek van veiligheid (mede in relatie tot sociale cohesie en fysieke leef-
baarheid) zichtbaar te maken en om mensen met elkaar in contact te brengen
om de samenhang tussen deze aspecten te doorgronden. Dit inzicht kan ertoe
leiden dat ze gezamenlijk initiatieven ontwikkelen ter oplossing van de proble-
men.
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De complexe samenhang tussen problemen op wijkniveau kan gevisualiseerd
worden door middel van de koppeling van geografische informatie aan infor-
matie over sociale netwerken van bewoners. Het doel van de Buurtontwikke-
laar  is de bewoners van wijken en buurten meer inzicht te geven in de buurt-
en wijkproblematiek, maar ze ook te betrekken bij en verantwoordelijk te
maken voor het helpen oplossen van problemen. In Zevenkamp (Rotterdam) is
de Buurtontwikkelaar het verst gevorderd. 
De Buurtontwikkelaar is een analysemethode die bestaat uit verschillende
stappen, waardoor de bewoners een beter beeld krijgen van verschillende met
elkaar samenhangende thema’s in de wijk, zoals wijkbeheer, ruimtelijke orde-
ning, milieu en veiligheid. De eerste stap is het maken van een datakaart van
de wijk. Bij de gemeente of bij de cartografische dienst wordt een digitale
geografische kaart van de wijk aangeschaft en ingevoerd in een geografisch
informatiesysteem. De tweede stap is om aan deze kaart allerlei bij de gemeen-
te of in een wijkgids beschikbare relevante demografische, economische en
sociale gegevens toe te voegen. De derde stap is om de datakaart te verrijken
met een sociale kaart die alle sociale netwerken en actieve informele structuren
van de wijk representeert. Daartoe worden mensen in de wijk ondervraagd en
door het sneeuwbaleffect komt men achter namen en adressen. De vierde stap
betreft een netwerkanalyse teneinde de mate van sociale cohesie van een buurt
te bepalen. In de wijk Zevenkamp bleek de wijkagent de belangrijkste spil in
het sociale netwerk te zijn, terwijl de jongerenorganisatie steeds meer geïso-
leerd was geraakt van de lokale gemeenschap. De laatste stap betreft een indi-
viduele scan waarin op individueel leefniveau aan wijkbewoners wordt
gevraagd hoe zij de buurt beleven en wat zij graag willen veranderen.

Voorwaarden
De Buurtontwikkelaar leunt sterk op de participatie van de buurtbewoners. Zij
moeten immers allerlei relevante informatie leveren. De bereidheid, het
enthousiasme en de vaardigheden van buurtbewoners om die informatie te
leveren, zijn dan ook belangrijke randvoorwaarden. Hetzelfde geldt voor de
wijkcoördinatoren en ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de imple-
mentatie. De Buurtontwikkelaar is een complexe toepassing waaraan veel tech-
nische aspecten zitten. Ook het afsluitende interactieve proces om van de
gekoppelde informatiebronnen te komen tot concrete plannen van aanpak op
buurtniveau, vraagt veel tijd. Een derde randvoorwaarde is de succesvolle inte-
gratie van verschillende soorten informatie. Zo dient gis-informatie te worden
gekoppeld aan de informatie die afkomstig is van de buurtbewoners. Verder is
de koppeling van gis-informatie met postcodes niet vanzelfsprekend. Dit moet
op gemeentelijk niveau worden geregeld. 
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4.4 Bez int  eer  ge  beg int…

Aan het slot van deze paragraaf willen we drie kanttekeningen plaatsen bij de
realisatie van de geïdentificeerde kansen; kanttekeningen die een generiek
karakter hebben. 

Accepteer culturele differentiatie, fragmentatie en variëteit 
In de discussie over waarden en normen wordt vaak gewezen op het feit dat er
in een wijk of buurt geen eenduidig waarden- en normenkader aanwezig is
door processen van individualisering en multiculturalisering. Allerlei activitei-
ten worden daarom ondernomen om een proces van uniformering tot stand te
brengen. De vraag is echter of dit in alle gevallen een heilzame weg is, zeker als
we moeten constateren dat de sociale cohesie binnen bepaalde groepen relatief
hoog is, maar de communicatie tussen groepen moeilijk van de grond komt.
Een kans zou er in liggen om deze culturele variëteit en fragmentatie als uit-
gangspunt te nemen bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid in plaats van
maatregelen te nemen die gericht zijn op de bestrijding ervan.

Virtuele en fysieke ontmoetingen dienen elkaar aan te vullen 
Bij een groot aantal van de geïdentificeerde kansen biedt met name het inter-
net een mogelijkheid voor virtuele ontmoetingen die een bijdrage kunnen leve-
ren aan het behoud of het versterken van het sociale weefsel of het sociale kapi-
taal van de buurt of wijk. Virtuele ontmoetingen treden echter niet in de plaats
van bestaande fysieke ontmoetingen. Gewaakt moet worden voor het onnodig
creëren van een tegenstelling tussen beide soorten van ontmoetingen. Door-
gaans vullen ze elkaar aan. 

Sociale cohesie als voorwaarde voor sociale cohesie
De geïdentificeerde kansen hebben pas een kans van slagen indien er een
minimum aan sociale cohesie in de buurt bestaat. Het sociale weefsel op en
rondom het Pijnackerplein is voldoende sterk zodat hierop kan worden voort-
gebouwd, waardoor de aangekaarte kansen in een vruchtbare bodem vallen.
Was dit echter niet het geval, dan zou de uitgangssituatie voor de realisatie van
deze kansen slecht zijn geweest. ict inzetten ter versterking van de sociale
cohesie, terwijl het sociale kapitaal in een buurt geheel afwezig is, is gedoemd
te mislukken. Voordat ict kan worden ingezet, dient dus eerst langs andere
wegen geïnvesteerd te worden in het ontwikkelen van een sociaal netwerk in
een wijk. Het opbouwwerk kan daarin een belangrijke rol spelen. 
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4.5 Samenvat t ing

In deze paragraaf zetten we de gevonden kansen zoals deze zijn gerubriceerd
aan de hand van verschillende thema’s, nog een keer op een rijtje.

Tabel 4.1 Kansen gerubriceerd naar thema die betrekking hebben op de wijze waar-

op veiligheid en sociale cohesie worden beleefd

Overigens is het van belang om er op te wijzen dat veel van de kansen die we in
dit hoofdstuk hebben geïdentificeerd in het kader van veiligheid en veilig-
heidsbeleving, niet zonder risico zijn. Ze maken in veel opzichten de crimina-
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liteit en overlast transparant, waardoor er eerder op kan worden gereageerd.
Tegelijkertijd heeft deze transparantie als nadeel dat mensen zich eerder onvei-
liger voelen. Vandaar dat veel van deze kansen relatief weinig interactief zijn.
Daarom is het van belang om in relatie tot deze veiligheidstoepassingen expli-
ciet aandacht te besteed aan het verbeteren van de kwaliteit en intensiteit van
de interactie binnen de buurt. En daarmee openen we de deur voor het identi-
ficeren van kansen in relatie tot de sociale kwaliteiten en sociale cohesie van de
buurt en de wijk.

In de aanpak van de onveiligheid van het Pijnackerplein en in het verbeteren
van de sociale cohesie zijn talrijke organisaties met uiteenlopende taken en
belangen actief. Het Pijnackerplein is daarom ook een bestuurlijke ruimte,
waarin sprake is van een druk bestuurlijk verkeer. De roep om een betere uit-
wisseling van informatie en kennis en meer communicatie komen we dan ook
regelmatig tegen. In het volgende hoofdstuk gaan we nader in op de kansen
die ict in dit verband kan bieden.
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